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Samordnare Erika Sternerson § 144 pkt 2 
Specialpedagog Frida Söffing § 144 pkt 2 
Verksamhetschef förskola Lena-Maria Vinberg § 143 pkt 1-4  
Verksamhetschef grundskola Peter Madsen § 143 pkt 1-5  
Verksamhetschef gymnasiet Stefan Einarsson  
Planeringschef Anna Kern § 145 pkt 1 
Verksamhetstrateg grundskolan Marcus Uppström § 145 pkt 1 
Rektor Björn Nilsson § 144 pkt 5 
Sektionschef grundskolan Lisa Thörn § 144 pkt 5 
Lokalstrateg Tony Andersson § 145 pkt 3 
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§ 143 Dnr BUN 295540  

Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för 
justering 

Sammanfattning 
Upprop förrättas, justerande väljs och tid för justering bestäms. I tur att justera är 
Veronica Vendel (S). Beräknad tid för justering är måndagen den 26 oktober 2020 
 

Beslut 
Barn och utbildningsnämndens beslutar 
  
att välja Veronica Vendel (S) till justerande samt  
  
att justering äger rum måndagen den 26 oktober 2020 
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§ 144 Dnr BUN 2020/00013  

Information till nämnd 2020-10-22 

 
1. Förslag på anslagsbindningsnivåer 

Controller Thomas Davidsson informerar om tidsplanen för barn och 
utbildningsnämndens budget, om regeringspropositionen för budget 2021 och 
om satsningarna som rör barn och utbildningsnämndens verksamheter, samt om 
extra satsningar på yrkesutbildningar. 
 
Information lämnas vidare om majoritetens förslag till budget 2021, om 
satsningarna i den och om föreslagna förändringar för barn och utbildnings-
nämnden 2021-2023 samt om flerårsplanen 2021-2023, sammanställning av 
resursbehov och om ekonomin för vuxenutbildningen 2013-2020. 
 
Information lämnas även om föreslagen budgetväxling mellan barn och 
utbildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden. Barn och utbildnings-
nämnden diskuterar den föreslagna sparåtgärden på lokalvård. 
 
Davidsson summerar budgetförutsättningarna och framför att barn och 
utbildningsnämnden behöver hantera ca 12 miljoner kronor under 2021.  
 
Martin Pettersson (SD) frågar om beräkningen av kostnaden för skolmaten. 
Davidsson informerar att barn och utbildning har angivet hur stor kostnads-
ökning skolmaten får ha. 

 
Thomas Davidsson informerar om utvecklingsförslagen gällande pedagogisk 
omsorg, etablerings/schablonbidrag, tillfälliga lokallösningar och små förskolor.  
Camilla Johansson (C) anser att det är viktigt att nämnden har något att erbjuda 
de familjer som väljer bort förskola. 
 
Förvaltningschef Staffan Lindroos informerar om utbud och dimensionering för 
gymnasieskolan. Barn och utbildningsnämnden diskuterar Uddevalla 
gymnasieskolas utbud.  
Verksamhetschef gymnasieskola Stefan Einarsson informerar om hur 
gymnasieskolan påverkas av det minskade antalet interkommunala elever. 
 
Förvaltningschef Staffan Lindroos anser att Kommunfullmäktige behöver 
diskutera hur de ser på ramen för Uddevalla gymnasieskola i framtiden.   

 
2. SAMS – Samverkan socialtjänst skola Obruten skolgång för placerade barn 

och unga  
Samordnare Erika Sternerson och Specialpedagog Frida Söffing informerar om 
en modell framtagen av Socialstyrelsen, Skolverket och Specialpedagogiska 
skolmyndigheten om obruten skolgång för placerade barn och ungdomar.  
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Forts. § 144 
 
Sternerson och Söffing informerar om modellens olika delar, visar exempel på 
hur rutinen kan se ut samt informerar om modellens syfte för Uddevalla  
 

3. Uppföljning - Anmälan enl. skollagen 6 kap 10§ och diskrimineringslagen 
till huvudman - barn/elever som känner sig kränkta/diskriminerade samt 
anmälningsärenden till Barn- och elevombudet (BEO) och Skolinspektionen 
– vårterminen 2020  
Administrativ chef Lise-Lotte Bengtsson informerar om vad skollagen säger 
gällande förebyggande och analytiskt arbete mot kränkningar.  
 
Information lämnas även om skolornas plan mot kränkande behandling och vad 
planen ska innehålla. Planen ska göras varje år och ingår i förvaltningens 
internkontroll.  
 
Bengtsson informerar även om rutinen för när en elev har blivit kränkt, Vad en 
kränkning kan vara samt visar exempel på inkomna kränkningar från de olika 
verksamheterna.  
 
Barn och utbildningsnämnden diskuterar eventuella mörkertal på gymnasiet. 
Verksamhetschef gymnasiet Stefan Einarsson framför att gymnasiet arbetar 
mycket med frågan.  
 
Cecilia Sandberg (S) undrar om förskolan fångar barn med särskilda behov och 
om det märks någon skillnad med färre förskolelärare. Verksamhetschef förskola 
Lena-Maria Vinberg framför att hon inte ser någon skillnad och att förskolan 
arbetar hårt med alla barnen oavsett hur stort statsbidrag de får.  
Sandberg (S) undrar också när incidenter leder till polisanmälan. Administrativ 
chef Lise-Lotte Bengtsson informerar att rutiner vid polisanmälan nyligen har 
publicerats på Inblicken och återkommer gärna nästa sammanträde och 
informerar om dessa.  

 
Camilla Johansson (C) framför att även personal blir kränkta och hotade och 
undrar hur de olika verksamheterna ser på det. Verksamhetscheferna för 
förskola, grundskola och gymnasieskolan menar att de inte ser något mönster 
eller någon ökning i hot mot personal. 
 
Martin Pettersson (SD) önskar att nämnden ska kunna se kränkningsanmälning-
arna. Barn och utbildningsnämnden diskuterar vikten av att administrationen 
kring anmälningarna digitaliseras.  
 
Bengtsson informerar om varför antalet kränkningar har ökat på några enheter 
och varför det har minskat på några enheter enligt rektorerna.   
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Forts. § 144 
 
Verksamhetschef grundskolan Peter Madsen informerar att klimatet är hårdare i 
samhället i stort och även i grundskolan. Madsen tror att antalet anmälningar 
kommer att plana ut men att grundskolan behöver arbeta mer med analysen och 
att hitta åtgärder. Madsen påpekar även att arbetsmiljön behöver bli bättre på 
några skolor samt att den psykiska ohälsan ökar bland eleverna.  
 
Camilla Johansson (C) undrar vad det finns för alternativ istället för att stänga av 
de få elever som står för många av kränkningarna. Madsen redogör för vad 
grundskolan erbjuder elever med behov av särskilt stöd men att åtgärderna 
försvåras på grund av trångboddheten på många skolor. Madsen tror att 
samverkan med socialtjänsten gällande tidiga insatser är nyckeln för dessa 
elever.  
 
Bengtsson information om anmälningar till Skolinspektionen, Barn och 
elevombudet och till Diskrimineringsombudsmannen samt om ett nytt arbetssätt 
som förvaltningen har arbetet efter i ett av ärendena. 
 

4. Trygghet och studiero inom grundskolan  
Verksamhetschef grundskolan Peter Madsen informerar om 6 kap 6a § i 
arbetsmiljölagen, om Lärarförbundets framställan gällande hot och våld i 
grundskolan samt om grundskolans svar till Lärarförbundet.  
 
Information lämnas även om antalet anmälda tillbud och skador samt utveck-
lingen för dessa. Madsen informerar vidare om åtgärderna som har satts in för att 
minska antalen tillbud och skador och om vilka grupper som står för de flesta av 
tillbuden  

 
5. Information om Ramnerödsskolans arbete med måluppfyllelse  

Rektor Björn Nilsson informerar om resultatet i svenska, svenska som 
andraspråk och matematik vid utgång av åk 8 för eleverna som nu går i åk 9 på 
Ramnerödsskolan. Nilsson informerar om åtgärderna som har satts in för att höja 
elevernas måluppfyllelse i ämnena.  
 
Information lämnas även om Samverkan för Bästa Skola där de får ledning från 
Karlstads universitet och om Nationellt centrum för svenska som andraspråk där 
representant har inspekterat lektioner i SVA och ska föreläsa för personalen.  
 
Anibal Rojas Jorquera (KD) frågar om elevernas resultat i Engelska, vilka 
insatser som sätts in från åk 7 samt hur överlämningen från åk 6 ser ut.  
Rektor Björn Nilsson ger svar på frågorna.   
 
Majvor Abdon (UP) undrar hur klimatet är på skolan.  
Nilsson anser att det är ett gott klimat. Skolan har även en hög andel behöriga 
lärare och låg omsättning på personal.  



 

 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2020-10-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 145 Dnr BUN 2020/00014  

Information - Förvaltningschef 2020-10-22 

 
1. Förändring av grundskolans struktur  

Planeringschef Anna Kern informerar om tjänsteskrivelse och inriktningsbeslut 
som nämnden tog i december 2019 samt om utredningen.  
 
Verksamhetschef gymnasiet Stefan Einarsson informerar om IM-programmen 
på Margretegärdeskolan. 
 
Anna Kern informerar om andelen elever med annat modersmål än svenska i 
kommunens grundskolor och verksamhetsstrateg Markus Uppström informerar 
om kommunens segregerade bostadsområden.  
 
Kern och Uppström informerar om befolkningsprognosen för kommunens 
grundskolor om deras omvärldsspaning och aktivitetsplan samt om vad de ska 
titta vidare på i utredningen.   
 

2. Förvaltningschefen informerar  
- Coronaläget på Uddevalla gymnasieskola  

Verksamhetschef gymnasiet Stefan Einarsson informerar om Coronaläget på 
Uddevalla gymnasieskola och redogör för sjukstatistik för elever och personal i 
år jämfört med samma perioder föregående år.  
 
Cecilia Sandberg (S) undrar vad gymnasieskolan kan göra ytterligare gällande 
till exempel elevernas attityder för att eleverna ska känna sig tryggare i skolan.  
Einarsson menar att gymnasieskolan arbetar mycket med att informera eleverna.  

 
Hampus Marcusson (S) frågar om APL på vård och omsorgsprogrammet för 
elever som är 18 år. Einarsson menar att APL har pågått som planerat under 
hösten för alla program förutom vård och omsorg men ber att få återkomma med 
vad som gäller för elever inom vård och omsorg som har fyllt 18 år. 

 
Anibal Rojas Jorquera (KD) ställer frågor om skuggning, gymnasiemässa och 
öppet hus. Einarsson informerar att de ska ha digitala öppet hus och hoppas 
kunna genomföra ett fysiskt öppet hus tidigt i vår.  

 
Barn och utbildningsnämnden diskuterar åtgärder för matsal och servering på 
gymnasieskolan.  

 
- Praktik inom grundskolan vårterminen 2021 

Förvaltningschef Staffan Lindroos informerar att förvaltningen behöver 
förbereda alternativ praoverksamhet för grundskoleleverna vårterminen 2021 
som en preventiv åtgärd mot Covid -19.   
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Forts. § 145 
 
-  Information om samverkansavtal Fyrbodal  

Förvaltningschef Staffan Lindroos informerar om utredning gällande 
samverkansavtal inom Fyrbodal samt om skillnader mellan avtal om fritt sök 
och samverkansavtal.   
Lindroos informerar om dimensioneringsutredningen och om vanliga dilemman 
i processen mot ett samverkansavtal samt om ekonomiska principer. 
Lindroos informerar även att Uddevalla kommun från och med höstterminen 
2021 har ett samverkansavtal med Sotenäs kommun.  
 

- Medarbetarenkät barn och utbildning  
Förvaltningschef Staffan Lindroos redogör för barn och utbildningsförvalt-
ningens resultat på medarbetarenkäten jämfört med resultatet för hela 
kommunen. 
  

3. Lokalfrågor  
Lokalstrateg Tony Andersson informerar om idéstudien för Äsperödsskolan. 
Information lämnas om bakgrunden och syftet för idéstudien samt om nuläget.    
Andersson visar detaljplan för Äsperödsskolan och tre placeringsalternativ.   
 

4. Barnomsorgskön presenteras digitalt  
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§ 146 Dnr BUN 2020/00015  

Information - Ordförande 2020-10-22 

 
1. Ordförande informerar  
- Vägledande rutin för deltagande på distans vid nämndsammanträden 

Ordförande Roger Ekeroos (M) redogör för de vägledande rutinerna för 
deltagande på distans vid nämndsammanträden.  
Cecilia Sandberg (S) anser att tekniken fungerar bra och att det är bra att de 
olika möjligheterna finns. Det är samtidigt otroligt viktig att de som kommer till 
möten är friska och inte har några symtom.   

 
2. Information om delegation till ordförande  

Administrativ chef Lise-Lotte Bengtsson informerar om ärende 16 Delegation 
till ordförande att fatta beslut om tillfälliga verksamhetsförändringar med 
anledning av pandemin.  
Martin Pettersson (SD) anser att Uddevalla kommun har klarat sig bättre än 
många andra kommuner på grund av att uddevalla har beslutat om åtgärder före 
regeringen. Han önskar att kommunen ska kunna göra det även denna gången.   

 
Bengtsson informerar att delegationen till ordföranden är en vidare delegation än 
den som nämnden gav till verksamhetscheferna i augusti samt att det kommer att 
ske en dialog mellan huvudman och ledning om ett beslut blir aktuellt.  
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§ 147 Dnr BUN 2020/00926  

Ansökan om godkännande av enskilda förskolan Snäckans 
förskolas övergång till Naturmontessori Väst AB   

Sammanfattning 
Ströms Slott AB, (556798-0676) bedriver sedan 2012 enskild förskola vid Snäckans 
Förskola i Uddevalla kommun. Ströms Slott AB beviljades rätt till bidrag 2012-03-23. 
Snäckans Förskola kommer att tas över av Naturmontessori AB, organisationsnummer 
556678-9417, varför bolaget ansöker om rätt till bidrag.  
 
Naturmontessori Väst AB, organisationsnummer 556678-9417, har ansökt om 
beviljande av bidrag för att bedriva enskild förskola vid Snäckans Förskola i Uddevalla 
kommun. Aktiebolaget har sitt säte på Skarsjövägen 3 i Ljungskile i Uddevalla kommun 
och är ett dotterbolag till Ströms Slott AB. Naturmontessori Väst AB bedriver idag åtta 
förskolor i sex andra kommuner i västra Sverige. Beräknad start (övertagande) är hösten 
2020, så snart erforderliga beslut fattats. Huvudmannen kommer bedriva verksamheten i 
Snäckans förskola genom den pedagogiska personalen som består av en rektor, en 
förskollärare, tre barnskötare, samt en extra resursperson. Barngruppen kommer 
inledningsvis bestå av 26 barn från 1-6 år men huvudmannen har möjlighet att utöka 
verksamheten och placera maximalt 34 barn på förskolan. Huvudmannen kommer att 
bedriva den enskilda förskoleverksamheten för Snäckans förskola i förskolans 
nuvarande lokal på Hyggestråket 10 i Uddevalla.  

Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-29 
Ansökan från Naturmontessori Väst AB, bifogat registreringsbevis och registerutdrag 
från Skatteverket.  
Kompletterande uppgifter ansökan Naturmontessori Väst AB 2020-09-29 
Regelverk vid ansökan om bidrag för fristående förskola. 

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att Naturmontessori Väst AB, organisationsnummer 556678-9417, beviljas rätt till 
bidrag för att bedriva Snäckans förskola i Uddevalla kommun.  
 
att beslutet gäller under förutsättning att verksamheten bedrivs i enlighet med ansökan, 
gällande lagstiftning och tillämpliga regelverk från kommunen och andra myndigheter 
samt 
 
att beslutet gäller under förutsättning att Naturmontessori Väst AB övertar den av 
Ströms Slott AB enskilda förskola, Snäckans Förskola, i Uddevalla kommun senast ett 
år efter att beslutet har fattats.  
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§ 148 Dnr BUN 2020/00930  

Uppföljning - Anmälan enl. skollagen 6 kap 10§ och 
diskrimineringslagen till huvudman - barn/elever som känner 
sig kränkta/diskriminerade samt anmälningsärenden till Barn- 
och elevombudet (BEO) och Skolinspektionen - vårterminen 
2020  

Sammanfattning 
I 6 kap skollagen och diskrimineringslagen finns bestämmelser om åtgärder med ända-
mål att motverka kränkande behandling och diskriminering av barn och elever. Enligt 
6:10 skollagen är en rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha 
blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten skyldig att anmäla 
detta till huvudmannen. Bestämmelsen ska även tillämpas vid upplevd diskriminering 
eller trakasserier.  
 
Huvudmannen är inom förvaltningen barn och utbildningsnämnden. Nämnden har ge-
nom beslut 2012-06-19 § 96 delegerat till ordföranden att å nämndens vägnar motta 
anmälningar från rektor om barn och elever som anser sig ha blivit utsatta för kränkande 
behandling eller diskriminering.  
 
Enligt nämndens årshjul ska uppföljning och analys ske två gånger per år. I detta ärende 
är det anmälningarna under vårterminen 2020 som följs upp och analyseras. Även 
terminens mottagna anmälningar från Skolinspektionen, 
Diskrimineringsombudsmannen (DO) och Barn- och elevombudet (BEO) redovisas.    

Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-09-24 

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
  
att godkänna förvaltningens tjänsteskrivelse angående uppföljning och analys av 
anmälda kränkningar till huvudmannen samt anmälningar till BEO och Skol-
inspektionen för vårterminen 2020   
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§ 149 Dnr BUN 2020/00855  

Utbildningsdepartementets remiss SOU 2020-34 Stärkt kvalitet 
och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorg 

Sammanfattning 
Uddevalla kommun är en av remissinstanserna för utbildningsdepartementets utredning 
benämnd ”Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorg”. 
Nämnden föreslås lämna synpunkter på förslagen.  

Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-22 
SOU 2020-34 Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorg 

Yrkanden 
Anibal Rojas Jorquera (KD): avslag på förslaget i handlingar  
Camilla Johansson (C) för Centerpartiets, Moderaternas, Liberalernas och 
Socialdemokraternas ledamöter: bifall till förslaget i handlingarna  

Propositionsordningar 
Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna mot Anibal Rojas Jorquera 
(KD) avslagsyrkande och finner att barn och utbildningsnämnden beslutar i enlighet 
med förslaget i handlingarna.  

Avstår från att delta i beslut  
Martin Pettersson (SD) framför att Sverigedemokraternas ledamöter avstår från att delta 
i beslutet.  

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
  
att som svar på Utbildningsdepartementets remiss SOU 2020-34 Stärkt kvalitet och 
likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorg översända förvaltningens 
tjänsteskrivelse   

Reservation 
Anibal Rojas Jorquera (KD) lämnar en skriftlig reservation som biläggs protokollet. 
 
Protokollsanteckning 
Martin Pettersson (SD) lämnar följande protokollsanteckning från 
Sverigedemokraternas ledamöter:  
”Barn- och utbildningsnämndens remissvar på Utbildningsdepartementets remiss SOU 
2020-34 får speglar sittande majoritets hållning i frågan varpå Sverigedemokraterna 
väljer att avstå.” 
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§ 150 Dnr BUN 2020/01033  

SAMS - Samverkan socialtjänst och skola - obruten skolgång 
för placerade barn och unga 

Sammanfattning 
Socialstyrelsen (2010, 2017) har sammanställt forskning som visar att en obruten 
skolgång för placerade barn och unga är en framgångsfaktor. Forskning visar också att 
en oklar ansvarsfördelning mellan skola och socialtjänst kan leda till skolmisslyckanden 
för elever samt att skolgången varit en lågt prioriterad fråga för socialtjänsten. 
 
Utifrån ett regeringsuppdrag 2017 har Skolverket, Socialstyrelsen och Specialpedagog-
iska skolmyndigheten gemensamt tagit fram en modell (SAMS) för att säkerställa en 
obruten skolgång för placerade barn och unga när placering medför skolbyte. 
 
Vid användande av SAMS-modellen kan det enligt densamma vara lämpligt om 
socialnämnd samt barn och utbildningsnämnd eller deras förvaltningsledningar fattar 
beslut om att arbeta utefter modellen samt att den integreras i det systematiska 
kvalitetsarbetet.  
 
Kontakt har hållits med handläggare inom socialtjänsten som planerar att ta upp ärendet 
för beslut i socialnämnden.    
 
Enligt SAMS-modellen bör även barn och utbildningsförvaltningen utse en 
samordningsfunktion för samverkansarbetet. Samordningsfunktionen föreslås utses av 
förvaltningschef och föreslås insorteras under avdelningen för juridik, 
myndighetsutövning och tillsyn. 

Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-24 
SAM Samverkan socialtjänst skola obruten skolgång för placerade barn och unga 
(Socialstyrelsen, Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten 2018) 

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att barn och utbildningsförvaltningen ska arbeta efter SAMS-modellen samt  
 
att SAMS-modellen integreras i det systematiska kvalitetsarbetet  
 
att beslutet gäller under förutsättning att socialnämnden kommer fram till likartat beslut 
 
att en samordningsfunktion utses av förvaltningschef  
 



 

 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2020-10-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 151 Dnr BUN 2020/00012  

Anmälningsärenden 2020-10-22 

Sammanfattning 
I förteckning över inkomna skrivelser, domar och protokoll med mera redovisas vad 
som har inkommit till barn och utbildningsförvaltningen under perioden 2020-09-15-
2020-10-12 

Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-12 

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
  
att notera informationen  
 
 



 

 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2020-10-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 152 Dnr BUN 2020/00002  

Anmälan av beslut fattade å nämndens vägnar 2020-10-22 

Sammanfattning 
Genom förteckning daterad 2020-10-12 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och 
utbildningsnämndens vägnar 
  

Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-12 

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
  
att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 
  
 



 

 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2020-10-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 153 Dnr BUN 2020/00034  

Anmälan till huvudman enligt 6 kap 10 § Skollagen - barn/elev 
som känner sig kränkt 2020-10-22 

Sammanfattning 
Barn och utbildningsnämnden har delegerat till ordföranden 2012-06-19 § 96 att å 
nämndens vägnar motta anmälningar från rektor om barn och elever som anser sig ha 
blivit utsatta för kränkande behandling. 
  
Genom förteckning daterad 2020-10-12 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och 
utbildningsnämndens vägnar 

Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-12 

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
  
att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 
  
 
 



 

 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2020-10-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 154 Dnr BUN 2020/00063  

Anmälan till huvudman enligt 7 kap 19a § Skollagen - utredning 
om frånvaro i förskoleklass, grundskola och grundsärskola 
2020-10-22 

Sammanfattning 
Barn och utbildningsnämnden har delegerat till ordföranden 2018-08-23 § 108 att å 
nämndens vägnar motta anmälningar från rektor om elevs frånvaro i förskoleklass, 
grundskola och grundsärskola. 
  
Genom förteckning daterad 2020-10-12 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och 
utbildningsnämndens vägnar 

Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-12 

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
  
att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 
  
 



 

 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2020-10-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 155 Dnr BUN 266962  

Övriga frågor 

 
Inga övriga frågor lämnas. 
 



 

 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2020-10-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 156 Dnr BUN 2020/00981  

Barn och utbildningsnämndens uppdrag till förvaltningen efter 
resultatdialog 24 september 2020 

Sammanfattning 
Resultatdialogen är en del i huvudmannens systematiska kvalitetsarbete och ska bidra 
med information och kunskap som ligger till grund för kloka beslut och insatser. 
 
Genomförandet av resultatdialoger har sitt ursprung i skollagens krav på att 
huvudmannen och enheterna ska analysera vad som påverkar och orsakar barn och 
elevers resultat och måluppfyllelse. Dialogen är också en del i kommunens ambition att 
stödja pedagoger och rektorer i deras eget utvecklingsarbete. 
 
Barn och utbildningsnämnden utförde en resultatdialog den 24 september som bestod av 
en introduktion från förvaltningschef följt av information från verksamhetscheferna. 
Därefter diskuterade förtroendevalda och tjänstemän i två grupper innan nämnden 
enskilt diskuterade dialogen utan tjänstemän för att kunna ta fram eventuella uppdrag 
till förvaltningen.  

Barn och utbildningsnämnden ville efter dialogen arbeta mer med uppdragen till 
förvaltningen och har till nämndens sammanträde den 22 oktober 2020 formulerat 
följande uppdrag: 
 
att förvaltningen får i uppdrag att utreda gemensamma anställningsformer för 
grundskolan och gymnasiet. 
 
att förvaltning får i uppdrag att utreda alternativa studievägar för att uppnå 
måluppfyllelse med antal behöriga till eftergymnasial utbildning 
 
att uppdra åt förvaltningen att ta fram en verksamhetsövergripande handlingsplan 
gällande språkinsatser med svenska som huvudspår där målet är att höja 
kunskapsresultaten 
 
att förvaltningen ges i uppdrag att ta fram en riktad handlingsplan för att höja 
kunskapsresultaten på Ramnerödsskolan till en nivå motsvarande rikssnittet för 
högstadieskolor. Målet är att detta skall vara uppnått till VT2022. 

Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-21 

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att förvaltningen får i uppdrag att utreda gemensamma anställningsformer för 
grundskolan och gymnasiet. 
 



 

 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2020-10-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts § 156  

 
att förvaltning får i uppdrag att utreda alternativa studievägar för att uppnå 
måluppfyllelse med antal behöriga till eftergymnasial utbildning 
 
att uppdra åt förvaltningen att ta fram en verksamhetsövergripande handlingsplan 
gällande språkinsatser med svenska som huvudspår där målet är att höja 
kunskapsresultaten 
 
att förvaltningen ges i uppdrag att ta fram en riktad handlingsplan för att höja 
kunskapsresultaten på Ramnerödsskolan till en nivå motsvarande rikssnittet för 
högstadieskolor. Målet är att detta skall vara uppnått till VT2022. 
 



 

 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2020-10-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 157 Dnr BUN 2020/01111  

Beställning av förstudie för byggnation av ny Äsperödsskola  

Sammanfattning 
På Äsperödsskolan går idag cirka 300 elever i årskurs F-6. Förutom Äsperödsskolan 
finns Källan inom samma skolområde vilket är en avdelning för särskild 
undervisningsgrupp. Källan innehåller fyra avdelningar och drygt 20 elever. I barn och 
utbildningsförvaltningens lokalprogram för Äsperödsskolan anges att skolan framöver 
ska kunna rymma 400 elever i årskurs F-6 samt 50 elever på Källan. 
 
I tidigare förstudie framgick att en ROT-renovering blir väldigt kostnadsdrivande och 
endast 20% billigare jämfört med nybyggnation. I förstudien framgick också att total 
utrymning av skolan krävs vid en ROT-renovering. Det har föranlett ett omtag av hur 
Äsperödsskolan ska utvecklas med att inledningsvis göra en idéstudie med tre olika 
alternativ för den skolans fortsatta lokalisering och utformning. Alternativen som utretts 
är följande:  
Ny/renoverad skola inom samma lokalisering och med befintlig detaljplan  
Ny skola inom samma fastighet men med ändrad detaljplan  
Ny skola inom östra delen av Äsperöd. 
 
Idéstudien påvisar nu att första alternativet nybyggnation eller ROT inom befintlig 
detaljplan är lämpligast att utreda vidare i en förstudie. 

Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-20 
Idéstudie Äsperödsskolan 2020-08-20   

Yrkande 
Niklas Moe (M): bifall till förslaget i handlingarna.  

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att beställa en förstudie gällande byggnation av nya Äsperödsskolan för åk F-6 och den 
särskilda undervisningsgruppen Källan för åk 4-9 
 



 

 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2020-10-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 158 Dnr BUN 2020/01114  

Delegation till ordförande att fatta beslut om tillfälliga 
verksamhetsförändringar med anledning av pandemin  
Sammanfattning 
Riksdag och regering har fattat beslut om flera tillfälliga bestämmelser som syftar till en 
flexibilitet i skolverksamheten (samtliga verksamheter) under coronapandemin. 
Bestämmelserna rör verksamheterna även där de är öppna, när de behöver stänga eller 
när de har hållit stängt.  
 
Utgångspunkten är det aktuella smittskyddsläget eller de lokala behoven. Åtgärderna 
ska beslutas av huvudmannen. Med anledning av att situationen i verksamheterna kan 
ändras på kort tid finns anledning att barn och utbildningsnämnden hanterar frågan om 
delegation till ordföranden att fatta beslut å huvudmannens vägnar i dessa frågor när 
nämndens beslut inte kan inväntas.  

Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-21 

Yrkanden 
Martin Pettersson (SD): Ändringsyrkande för första attsatsen ”att ge ordföranden 
delegation att fatta beslut å huvudmannens vägnar i frågor om tillfälliga 
verksamhetsändringar med anledning av coronapandemin samt” 
Camilla Johansson (C) för Centerpartiets, Moderaternas, Liberalernas och 
Socialdemokraternas ledamöter: bifall till förslaget i handlingarna  
Anibal Rojas Jorquera (KD) bifall till Martin Petterssons (SD) ändringsyrkande.  

Propositionsordningar 
Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna mot Martin Pettersson (SD) 
m.fl. ändringsyrkande och finner att nämnden beslutar i enligt förslaget i handlingarna.  

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att ge ordföranden delegation att fatta beslut å huvudmannens vägnar i frågor om 
tillfälliga verksamhetsförändringar med anledning av coronapandemin och som är i 
enlighet med de nationella tillfälliga bestämmelser som beslutats av riksdag och 
regering samt 
 
att delegationen endast ska nyttjas i de fall barn och utbildningsnämndens beslut inte 
kan inväntas 

Reservation 
Martin Pettersson (SD) lämnar för Sverigedemokraternas och Kristdemokraternas 
ledamöter följande skriftliga reservation: 
 
 
 



 

 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2020-10-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts § 158 
 
”Skriftlig reservation från SD & KD: 
Uddevalla kommun har under pandemin agerat proaktivt samt i strid med regeringens 
rekommendationer. Vi lade bland annat om till distansundervisning samt 
införde besöksförbud på äldreboenden i strid med regeringens rekommendationer, 
åtgärder som först längre fram kom att bli regerings egen rekommendation. 
 
Socialtjänstens statistik redogör för att dessa beslut medfört att Uddevalla kommun 
klarat sig bättre än många andra kommuner i Sverige. För Uddevallabornas välmående 
måste vi fortsatt våga utmana regeringen i frågan om skyddsåtgärder under pågående 
pandemi. 
 
Vi beklagar därför att Moderaterna, efter att ha ingått samarbete med 
Socialdemokraterna lokalt, inte längre är beredda utmana sittande regering i frågor som 
har stor betydelse för våra kommuninvånares trygghet”. 
 
 
 
 


